Pedagogisk bedömning i språk
vid Åsö Vuxengymnasium Södermalm
”Att sätta betyg är en myndighetsutövning med livsavgörande konsekvenser.”
(Ur en artikel av Magnus Henrekson och Jonas Vlachos, DN 17/8 2009)
Språkverksamheten vid Åsö Vuxengymnasium Södermalm
Åsö Vuxengymnasium, som ligger centralt beläget vid Studentskrapan på Söder,
startade 2000. Vi har ett omfattande kursutbud och är Stockholms prövningscenter.
Eftersom våra kurser går över fyra, åtta eller sexton veckor och vi dessutom gör en
mängd externa prövningar sätter vi många betyg.
När det gäller språken har vi kurser och/eller prövningar på alla nivåer i engelska – från
nybörjare till gymnasiets kurs C – och i moderna språk i steg 1–5.
I svenska som andraspråk (svenska 2) erbjuder vi kurser och/eller prövningar från
grundskole- till gymnasienivå B, i svenska har vi gymnasienivå A–C.
Att vi sätter så många betyg ger oss anledning att kontinuerligt diskutera våra
examinationsformer och utveckla vårt samarbete kring bedömning och betygsättning.
Vi sambedömer elevproduktioner inom ämnet och har även ambitionen att diskutera
kravnivåer över ämnesgränserna.
Projekt
2000–2002 deltog språksektorn vid Åsö Vuxengymnasium i Språkpilotprojektet, som
initierades av Skolverket med avsikten att ”informera om och implementera de nya
kursplanerna i moderna språk” och att få en samsyn mellan skolformerna. Stockholm
hade fyra språkpiloter: en från grundskolan, två från gymnasiet och en från vux – Åsö
Vuxengymnasiums bitr. rektor Ann-Marie Engback.
År 2006 avslutades det ettåriga projektet Prioriteringar i engelskundervisningen,
tester och utvärderingar vid Åsö Vuxengymnasium. Projektet dokumenterades av Kaye
Kitlinski i C-uppsatsen Counting What Counts: Assessment and priorities in an English
curriculum for adult education, framlagd vid Södertörns högskola samma år.
I svenska och svenska 2 har lärarna vid Åsö Vuxengymnasium arbetat fram kriteriebeskrivningar för olika moment, exempelvis argumentation och skönlitteratur.
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I svenska 2 har vi infört ett flexibelt system med delkurser och portfolio för att varje
studerande ska få en likvärdig kurs och därmed också en likvärdig betygsättning.
Sedan några år tillbaka ingår svenska 2-lärarna vid Åsö Vuxengymnasium i ett nätverk
som täcker Mälardalsregionen, Uppsala och Gävle, där syftet är att utbyta erfarenheter
om kursinnehåll och bedömning.
Besök
Vi bjuder in intresserade lärare till en eftermiddag på Åsö Vuxengymnasium Södermalm. När ni bokar ert besök anger ni vilka språk och vilka nivåer ni vill fokusera på.
Vi erbjuder en allmän presentation av bedömning och betygsättning. Sedan diskuterar vi
tillsammans olika möjligheter och problem och, om ni så vill, konkreta exempel på
elevproduktioner. Vi kan erbjuda ett diskussionsunderlag i form av provmaterial och
elevproduktioner – texter, ljudfiler m m – men vi ser gärna att besökande lärare tar med
sig eget material som underlag för diskussionen. Vi ser fram emot ett gemensamt
erfarenhetsutbyte lärare emellan för att hitta relevanta och rättvisande bedömningsformer, inte minst inför det nya betygssystem som preliminärt införs hösten 2011.
Målgrupp
Språklärare på grundskole- och gymnasienivå inom all typ av utbildning.
Pedagogisk dokumentation
Vår pedagogiska dokumentation består av ett inspirationsmaterial som vi hoppas ska
fungera som en introduktion inför besöket hos oss.
Kontaktpersoner
Engelska: Margareta Lewis, margareta.lewis@utbildning.stockholm.se
Moderna språk: Birgitta Wennerström, birgitta.wennerstrom@utbildning.stockholm.se
Svenska och svenska 2: Airi Lindberg, airi.lindberg@utbildning.stockholm.se

På Åsö Vuxengymnasium finns även två andra inspirationsplatser:
• Pedagogisk bedömning
• Stöd och inspiration i matematikundervisningen, matemateket.
______________________________________________________________________
Åsö Vuxengymnasium Södermalm, Blekingegatan 55, www.asovux.se
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